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GÓI THÔNG TIN CỐT LÕI CHUNG
Con Đã Học Được Gì?
Lớp 2 - Ngữ Văn Anh - Đọc Văn 2.2
Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung
RL.2.2 Kể lại các câu chuyện, ngụ ngôn,
truyện dân gian của các nền văn hóa khác
nhau, và xác định thông điệp, bài học hay đạo
đức chính.

Về cơ bản, điều này có nghĩa là con quý vị
có thể...
Xác định thông điệp, bài học hoặc đạo đức
mà tác giả cố chuyển tải đến người đọc.

Thông Tin Cơ Bản:
Trong khi đọc một câu chuyện, thường có một thông điệp, bài học hoặc đạo đức mà nhân vật đã
học dựa trên những gì đã diễn ra trong câu chuyện. Khi học sinh có hành động gì đó không thích
hợp, chúng ta có thể hỏi các em "Con đã học được điều gì từ việc con làm?" Có thể áp dụng cùng
một khái niệm này vào việc đọc. Con của quý vị sẽ xem các văn bản khác nhau để xác định bài
học, đạo đức hoặc thông điệp.
Đạo đức- một bài học có thể học trong một câu chuyện.
Ngụ ngôn- một truyện ngắn có nhân vật chính là những con vật biết nói dạy một bài học
đạo đức
Truyện dân gian- một câu chuyện được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác

Hoạt động:
1. Đọc truyện “The Ant and the Grasshopper” (Con Kiến và Con Châu Chấu) với con quý
vị và xác định bài học đọc đức của truyện ngụ ngôn này.
2. Thảo luận về việc con quý vị đọc lại ở đâu trong văn bản để chứng minh câu trả lời của
mình.
3. Bây giờ hãy đọc truyện “Brer Rabbit” (Anh Thỏ), và tìm bài học đạo đức.
4. Một khi quý vị đã thực hành các câu chuyện này, hãy yêu cầu con quý vị tìm bài học đạo
đức trong các truyện dân gian và ngụ ngôn khác.

Mở rộng:
1. Chia sẻ "các câu chuyện gia đình" với con quý vị. Kể về những lúc quý vị học được một
bài học trong đời. Yêu cầu con quý vị hình dung ra bài học đạo đức trong câu chuyện của
quý vị là gì.
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Thông tin:

Con Kiến và Con Châu Chấu
Trên cánh đồng, vào một ngày hè nọ, một chú Châu Chấu đang nhảy tung tăng, líu lo vui
vẻ. Một Chú Kiến đi ngang, nặng nhọc tha một bắp ngô về tổ.
Châu Chấu nói "Lại đây tán chuyện với tớ nào, sao phải mệt nhọc khổ sở thế?"
Kiến đáp "Tôi đang chuẩn bị thức ăn cho mùa đông, và cậu cũng nên làm như thế."
Châu Chấu đáp lời "Lo chi mùa đông, lúc này bọn mình có khối thức ăn." Nhưng Kiến vẫn
tiếp tục công việc nặng nhọc của mình.
Khi mùa đông đến, Châu Chấu không có thức ăn và hấp hối vì đói - trong khi nó thấy lũ kiến
phân phát bắp và ngũ cốc mỗi ngày từ kho dự trữ trong mùa hè. Và Châu Chấu biết rằng: Tốt
nhất là hãy chuẩn bị cho những lúc cần.
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Anh Cáo Đi Săn
Chuyện Ngụ Ngôn Georgia
kể lại bởi S.E. Schlosser
Vào một ngày thu, bạn biết không, và chú Anh Cáo quyết định đi săn. Chú ta chung sống hòa
bình với Anh Thỏ được vài tháng, và chú ta nghĩ rằng sẽ rất hay nếu họ cùng đi săn. Thế là Anh
Cáo ghé nhà Anh Thỏ và mời thỏ đi cùng.
Anh Thỏ trả lời "Cám ơn anh, Anh Cáo". "Nhưng hôm nay tôi mệt và muốn nghỉ ngơi."
Anh Cáo nói thế nào cũng không làm thỏ đổi ý, thế là Anh Cáo đi săn một mình. Và buổi săn thật
nhiều thắng lợi! Cáo kết thúc với một túi đầy thú săn, và huýt sáo vui vẻ trên đường về nhà.
Sau một ngày nhác việc trong vườn, Anh Thỏ thấy hơi đói, và ước chi mình đã đi săn với Anh
Cáo, với tất cả thú săn mà lúc này chú ta có thể đang xào nấu. Rồi chú ta nảy ra một ý. Chú ta vẫn
có thể có được một phần số thú săn đó.
Anh Thỏ xuống đường theo hướng khu rừng, lắng nghe tiếng Anh Cáo. Khi chú ta nghe tiếng
Anh Cáo huýt sáo khi lon ton xuống đường, Anh Thỏ nằm lăn ra đường giả vờ chết. Một lúc sau,
Anh Cáo rẽ cua và nhìn thấy chú thỏ to béo nằm bên đường. Úi chà, chú thỏ trông rất béo tốt.
Chú ta to béo. Anh Cáo khều Anh Thỏ, và còn lật thỏ lên. Chú ta có cái bụng thật là to! Nhưng
rồi cáo lắc đầu nói: "Mình thấy anh thỏ đã chết lâu rồi. Chắc là anh ấy chẳng ăn uống gì. Tốt nhất
là mình để anh ấy lại." Và Anh Cáo tiếp tục lên đường.
Ngay khi cáo bỏ đi, Anh Thỏ nhảy dựng lên. Chú ta đi tắt qua đồng cỏ và vượt lên trước Anh
Cáo. Rồi chú ta nằm xuống đường và giả chết lần nữa. Khi Anh Cáo nhìn thấy một chú thỏ thứ
hai to béo, đã chết, cáo quyết định phải làm gì đó. Cười thầm thích thú, cáo đặt cái túi trĩu nặng
thú săn kế bên Anh Thỏ "chết", và nhét thỏ vào trong túi. "Mình nên trở lại và nhặt con thỏ béo
kia trước khi có người khác lấy mất," Anh Cáo nghĩ bụng. Để lại cái túi nặng, Anh Cáo vội vàng
trở lại nơi nhìn thấy "chú thỏ chết" kia.
Khi Anh Sóc đi khuất, Anh Thỏ bò ra khỏi túi, gom thú săn lên tay, và chạy về nhà làm món thịt
hầm. Vài phút sau, thỏ thấy Anh Cáo len lén đi về phía nhà chú ta. Anh Cáo có vẻ rất bực. Anh
Thỏ nhe răng cười, gọi cáo: "Đi săn thế nào rồi Anh Cáo?"
Anh Cáo trừng mắt nhìn thỏ và trả lời: "Chẳng tốt đẹp gì, Anh Thỏ à. Tất cả thú săn của tôi đều
chạy mất!"
Anh Thỏ cười cợt. "Tệ quá đi mất. Nhưng tôi tình cờ có một túi lớn thú săn ngay đây. Sao anh
không ngồi lại xơi món thịt hầm với tôi?"
"Anh là quân bất lương! Tôi sẽ nện cho anh chết thật!" Anh Cáo hét lên.
Nhưng Anh Thỏ chỉ cười cáo đến khi cuối cùng Anh Cáo cũng cười. Rồi cả hai ngồi xuống và
xơi món thịt hầm.
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Nguồn:
 Con Kiến và Con Châu Chấu
(http://americanfolklore.net/folklore/2008/09/brer_fox_goes_hunting.html

 Anh Thỏ

http://www.eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/AntGra.shtml

